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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ СІМ’Ї 
 
Студентська пора – це не тільки п’ять років навчання. Це, безумовно, 

ще й пора любові. Трапляється, що палкі почуття приводять до свого 
логічного завершення – вступу в шлюб. За статистикою, з 10 молодих 
людей, які навчаються в ВНЗ і технікумах, одружуються під час навчання 
7 дівчат і 6 юнаків. 

Як правило, студентські шлюби – це союз людей з близькими 
дошлюбними соціокультурними характеристиками. Це дає можливість 
прогнозувати більшу вірогідність успішності шлюбів цієї соціальної групи. 

Сім’я – це форма спілкування, писав Арістотель у своїй праці 
«Політика» [8, с. 374], але сім’я для студентів це, ще й любов, 
психологічний комфорт, спільність інтересів та відпочинок. 

Студентські сім’ї відрізняються від звичайних молодих сімей тим, 
що такому подружжю доводиться виконувати більшу кількість соціальних 
ролей і поєднувати більше зобов’язань. Саме тому, таким сім’ям 
притаманні певні особливості та проблеми: 

1) соціальна незрілість; 
2) велика залежність від батьків, особливо фінансова; 
3) відсутність навичок ведення домашнього господарства; 
4) відсутність власного житла. І хоча народна мудрість говорить, що 

з милим і в шалаші рай, це далеко не так; 
5) поєднання навчання і сімейних зобов’язань (особливо для 

молодих мам, яким доводиться переводитися на заочне відділення, 
індивідуальний план навчання або йти в академічну відпустку); 

6) дефіцит вільного часу. 
Труднощі у вирішенні проблем, можуть призвести до конфліктів у 

ній, погіршення здоров’я, зменшенню народжуваності, збільшення 
матерів-одиначок. Щоб уникнути таких наслідків в сучасному суспільстві 
доцільно розробити і налагодити систему заходів соціальної підтримки 
студентських сімей, допомогу їм, як з боку адміністрація вузів, 
громадських організацій та перш за все – держави [7]. 

Незважаючи на проблеми у студентських сімей є свої переваги: 
– молодість (а значить, і студентські роки) – краще з фізіологічної 

та психологічної точок зору час для укладення шлюбу і народження 
первістка; 

– шлюб завжди краще, ніж позашлюбні інтимні зв’язки, широко 
поширені в молодіжному середовищі; 

– сімейний стан благотворно впливає і на ціннісні орієнтації 
студента, сприяє розвитку інтелектуальних і соціальних потреб; 

– шлюби, укладені в студентські роки, в більшості випадків 
характеризуються високим ступенем згуртованості, заснованої на 
приналежності подружжя до однієї соціально-демографічної групи, яка 



відрізняється спільністю інтересів, специфічної субкультурою і способом 
життя; 

– до того ж молодим батькам значно легше знайти спільну мову зі 
своїми дітьми, ніж батькам старшого віку. 

Отже, вижити молодій сім’ї сьогодні не дуже легко, але не означає, 
що не варто на це наважуватися. Держава повинна опікуватися молодою 
студентською сім’єю: забезпечити молоду родину житлом та можливістю 
заробітку. 

Адже молодь – це майбутнє держави. 
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